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Förord
Småföretagarnas Riksförbund har klart och tydligt tagit positionen som den intresseorganisation som företräder de små företagen i Sverige. Vi arbetar hårt för att driva de frågor som
våra medlemmar tycker är angelägna. Medlemmarna skall känna att de medlemsavgifter de
betalar skall gå till att hålla en hög servicegrad och bekosta ett idogt arbete för deras bästa.
Detta speglas bäst av de prioriteringar vi gör i vårt Näringspolitiska program som är resultatet
av nära kontakter med medlemmar och vår övertygelse om vad som är möjligt att genomföra.
I linje med detta har vi tagit fram denna rapport som visar att det finns mycket att lära av
omvärlden när det gäller att underlätta för och sätta fart på svensk företagsamhet. Rapporten
lyfter fram tre länder som framgångsrikt genomdrivit reformer för bättre företagsklimat under
senare tid. Fokus ligger inte bara på de fördelar som bättre förutsättningar till företagande lett
till i de olika länderna, utan också på de reform-strategier som politikerna i respektive land
utgått ifrån för att kunna få tillstånd en förändring. Vår förhoppning är att rapporten därmed
kan inspirera till konkreta reformer också i Sverige.
Leif Svensson
Ordförande Småföretagarnas Riksförbund
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Sammanfattning
Världsekonomin har under senare tid präglats av stora kriser. Sverige
har utmärkt sig som ett av de länder som klarat sig bäst under denna
svåra tid, vilket uppmärkssammats såväl på hemmaplan som utomlands. Forskare och internationella experter har pekat på att den goda
utvecklingen är relaterad till långsiktiga reformer som genomförts
sedan början av 1990-talet och förbättrat förutsättningarna till tillväxt
och stabila statsfinanser.
Sedan 1990-talet har marknader liberaliserats, offentlig sektor konkurrensutsatts och skattenivån sänkts. Även om dessa reformer är
välkomna är de inte tillräckliga. Behovet av ett förbättrat företagsklimat kvarstår. Ännu idag hämmas företagens tillväxtmöjligheter av en
hög skattebörda, krångliga regleringar samt en stelbent arbetsmarknadslagstiftning vilket gör att många företag inte vågar växa genom
att anställa. Sverige har mycket att vinna på åtgärder som ger ett
växande näringsliv. De politiska begränsningar som funnits, och ännu
kvarstår, har lett till att antalet privata jobb i princip inte ökat mellan
1950 och 2005.
För att minska utanförskapet är det därför viktigt att fortsätta genomföra reformer som stimulerar till nya och växande företag som kan
skapa framtidens arbetstillfällen. Tyvärr tycks reformviljan vara svag
hos regeringen. I det sammanhanget kan det finnas goda skäl att hämta inspiration från länder som Sydkorea, Kanada och Mexiko, vilka
under senare tid lyckats väl med företagarvänliga reformer. Denna
rapport lyfter fram sex konkreta läxor som beslutsfattarna i Sverige
kan lära från dessa länder:
1. Lyssna på experternas råd. I Sydkorea tillsattes 2008 ett råd för
stärkt konkurrenskraft, vars reformidéer omgående omsattes i åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Bland annat sänktes företagens
skatter kraftigt. Tack vare detta klarade Sydkorea återhämtningen
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efter finanskrisen ovanligt väl och upplevde den snabbaste tillväxten
bland OECD-länderna 2010. I Sverige tog Globaliseringsrådet på
motsvarande sätt fram konstruktiva sätt att lyfta företagandet, men
förslagen omsattes inte i reella förbättringar. Vi borde inte glömma
Globaliseringsrådets förslag, utan snarare verka för att de omsätts i
faktiska förändringar. Förslagen inkluderar en reduktion av arbetsgivaravgiften med 8 procentenheter på varje lönesumma upp till högst
2,8 miljoner kronor, något som beräknas skapa nära 23 000 nya arbetstillfällen. Denna föreslagna sänkning har bland annat fått stöd av
den tidigare socialdemokratiska finansministern Kjell-Olof Feldt.
2. Inför mekanismer för att smidigt minska regelbördan. I Sverige har politikerna haft höga ambitioner när det kommer till att sänka
företagens regelbörda, men inte lyckats realisera detta mål tillräckligt
väl. I Sydkorea avskaffades dock på experternas råd snabbt ca 600 av
de 5 200 lagar som reglerade företagandet liksom 3 500 administrativa regler. Framgångarna blev möjliga tack vare solnedgångsklausuler, som innebär att lagar som inte förnyas efter en viss tid smidigt
kan avskaffas. Liknande klausuler kan också bakas in i svensk lagstiftning.
3. Företagsklimatet kan förbättras i både avseenden där Sverige
klarar sig bättre respektive sämre än omvärlden. Kanada har
lyckats kombinera god välfärd med lågt utanförskap och låga skatter
genom att långsiktigt fokusera på en företagarvänlig politik. Landet
som redan tidigare hade låga skatter, begränsad regelbörda och en fri
arbetsmarknad har reformerat samtliga områden. Mellan 2009 och
2012 sänktes exempelvis det typiska medelstora företagets totala
skattebörda från 45 till 29 procent i Kanada, jämfört med en liten
sänkning från 55 till 53 procent i Sverige. Eftersom Sverige präglas
av högre skatter och en stelare arbetsrätt än Kanada kan vi tjäna ännu
mer på att reformera dessa områden. Dessutom kan vi lära av Kanada
att det också lönar sig att förbättra det man redan är bra på. Sverige
rankas exempelvis som att ha bra processer för bygglov i jämförelse
med omvärlden. Trots det finns en tydlig möjlighet att förbättra företagsklimatet också på detta område.
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4. Se företagarlinjen som ett nödvändigt komplement till arbetslinjen. Erfarenheten i Kanada visar även på att det finns en synergieffekt mellan arbetslinje och företagarlinje. För att utanförskapet
ska brytas är det inte bara viktigt att det lönar sig mer att arbeta, utan
också att bättre företagsklimat stimulerar framväxten av arbetstillfällen och större efterfrågan på arbetskraft.
5. Företagslotsar kan förenkla företagarnas vardag. Mexiko
lyckades övergå från tidskrävande till snabba och smidiga processer
för myndighetsärenden. Framgångarnas grund låg i att liberaliseringar kombinerades med införandet av one-stop shops, där företagare på samma plats kan få hjälp med en rad olika ärenden. Liknande
företagslotsar har redan börjat införas i svenska kommuner. Företagsklimatet kan stärkas om systemet med företagslotsar utvecklas inom
såväl kommuner som i myndighetsvärlden, särskilt med kompetens
inom komplicerade frågor som miljötillstånd. Uppgiften att agera
som företagslots kan eventuellt outsourcas till privata utförare.
6. Inför garantier om handläggningstider. Ett annat framgångsrecept för Mexiko har varit deras fokus på att sänka handläggningstiderna till ett specifikt antal dagar. I vissa delar av Sverige kan det ta
lång tid att hantera exempelvis bygglov och miljöprövningsärenden
medan processen är smidig i andra delar. Tydliga förbättringar kan
uppnås om garantier införs för hur lång tid det ska ta att hantera ärenden som korrekt skickats in till tjänstepersoner.
De exempel på reformer som lyfts fram i denna rapport har visat sig
fungera väl i omvärlden och kan konkret förbättra företagsklimatet
också i Sverige. Liknande reformer är nödvändiga om Sverige också
framöver ska uppleva en god utveckling, samt för att nya och växande företag ska ges förutsättningen att skapa de arbetstillfällen som
behövs för att minska utanförskapet.
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Inledning
Under senare år har världsekonomin präglats av inte bara en omfattande finanskris utan också skuldkriser i länder som Grekland,
Italien, Portugal och Spanien. Många utvecklade länder har därmed
kommit att uppleva en stagnerande utveckling. Den svenska ekonomin har dock klarat sig förhållandevis väl, något som uppmärksammats på hemmaplan likväl som internationellt. I slutet av 2011 utsåg
exempelvis Financial Times Anders Borg till den bästa finansministern i Europa.1
Framgångarna har inte kommit av en slump. Ekonomerna Andreas
Bergh och Magnus Henrekson publicerade nyligen en forskningsbok
som analyserar varför den svenska ekonomin kunnat uppleva en stark
tillväxt sedan mitten av 1990-talet.2
Det visar sig att den goda utvecklingen delvis beror på en återhämtning från krisen i början av 1990-talet, och delvis kan förklaras av att
Sverige genomfört en rad reformer som förbättrat förutsättningarna
för ett växande näringsliv. Bland annat har finans- och produktmarknader liberaliserats. Samtidigt har skatterna sänkts från ca 56 procent
av BNP i början av 1990-talet till ca 46 procent idag.3
Nyligen uppmärkssammade Svenska Dagbladet i en lång artikel hur
Sverige sedan mitten av 1990-talet tack vare långsiktiga reformer
kontinuerligt ökat graden av ekonomisk frihet.4

1
2
3
4

Financial Times (2011).
Bergh och Henrekson (2012).
Ibid.
Svenska Dagbladet (2012).
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Samma slutsats nås av OECD, som menar att Sverige har kunnat
växa väl tack vare en kombination av ansvarsfulla statsfinanser och
tillväxtreformer. 5
Betyder allt detta att vi bör vara nöjda med den företagarpolitik som
förs i Sverige? Svaret på denna fråga är nej, eftersom behoven av
reformer så tydligt kvarstår. OECD själva skriver att det är viktigt att
Sverige fortsätter genomföra tillväxtvänliga reformer. Bland annat
föreslår de att Sverige inför skatte- och bidragsreformer som ytterligare stärker incitamenten till arbete och företagande, liksom reformer
för att skapa en friare arbetsmarknad. 6
Det är precis samma åtgärder som svenska företagare länge pekat på
och som behövs för att stimulera till fler och växande företag. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att Sveriges framgångar idag beror på att vi skördar frukterna av ett tidigare långsiktigt reformarbete. För att den svenska ekonomin också framöver ska
klara sig väl är det viktigt att fortsätta reformera. Det finns nämligen
starka skäl att ytterligare stärka företagsklimatet.
En forskningsartikel lyfte nyligen fram att utvecklingen i den privata sektorn länge varit eftersatt i Sverige. Mellan 1950 och 2005
var antalet jobb i den privata sektorn anmärkningsvärt nog närmast
oförändrad, trots att befolkningen växte med mer än två miljoner
personer under samma period. 7
Den övergång mot höga skatter, krångliga regleringar och en stel arbetsrätt som skedde i huvudsak under 1960- och 1970-talet hämmade
tydligt näringslivets förmåga att växa och generera nya arbetstillfällen.

5 Se exempelvis OECD (2011).
6 Ibid.
7 Bjuggren och Johansson (2009).
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Sverige kan sägas ha mycket att hämta igen i form av ett växande näringsliv. De förändringar som genomförts sedan början av 1990-talet
är en bra början, men ännu idag hämmas företagens tillväxtförmåga
av framförallt just regelkrångel, betungande skatter och en rigid arbetsmarknadslagstiftning. 8
Om inte företagsklimatet fortsätter att förbättras finns en påtaglig
risk att vi snart hamnar efter i den internationella konkurrensen. Idag
konkurrerar svenska företag nämligen inte bara med de traditionella
marknadsekonomierna i västvärlden, utan också alltmer med exempelvis Kina, Indien, Mexiko, de sydostasiatiska ekonomierna och de
forna planekonomierna i central- och östeuropa. Sveriges nya globala
konkurrenter visar en tydlig vilja att vässa sin konkurrenskraft genom
företagarvänliga skattesystem och regleringar.
Vi har mycket att lära oss av reformarbetet som under senare tid har
skett i omvärlden. Denna rapport lyfter fram ett antal exempel på
reformorienterade länder som lyckats väl med att förbättra förutsättningarna till företagande och därmed stimulera utvecklingen. En
diskussion förs kring vilka konkreta läxor som vi i Sverige kan lära
av dessa länder.
I en tid då visionerna om nya reformer för bättre företagsklimat närmast lyser med sin frånvaro i Sverige finns goda skäl att inspireras av
framgångsreformer i länder som Sydkorea, Kanada och Mexiko. De
reformer som lyfts fram i denna rapport är viktiga att genomföra för
att Sverige ska fortsätta den goda utveckling vi ser idag, men också
för att lösa problemen med ett omfattande utanförskap. Som erfarenheten och forskningen så väl visar är det nämligen just nya och växande företag som behövs för att skapa framtidens nya arbetstillfällen.

8 Det finns förstås också andra politiska hinder i vägen för företagande, exempelvis osund konkurrens från kommunala och statliga näringsverksamheter.
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Företagarlinje stimulerade
Sydkoreas återhämtning
Ett av de länder som vi i Sverige kan hämta inspiration från när det
kommer till förbättrat företagsklimat är Sydkorea. Företagande och
handel har gjort det möjligt för Sydkorea att sedan mitten av 1900-talet utvecklas från ett av de fattigaste till ett av de rikaste länderna i
världen.
Eftersom Sydkorea, liksom Sverige, är starkt handelsberoende var
landet också särskilt känsligt för den globala finanskris som slog till
under 2008 och 2009. Lee Myung-bak, som tillträdde rollen som
Sydkoreas president i början av 2008, insåg att det bästa sättet att
möta krisen var att stimulera till fler och växande företag.
Myung-bak var landets första premiärminister som själv hade en
bakgrund i näringslivet. Kanske hjälpte det honom att inse vikten
av förbättrat företagsklimat. Tidigare hade Sydkorea länge präglats
av en ekonomisk politik som fokuserade på storföretagens förutsättningar, men som inte på bästa sätt var anpassad till de mindre och
medelstora företagen. Denna politik började luckras upp redan innan
Myung-bak kom till makten.
Efter Asienkrisen, som drabbade Sydkorea 1997, ökade medvetenheten om vikten att förbättra också de mindre företagens villkor. Därför
verkade landets regering för att skapa generellt goda förutsättningar
för företagande, och bryta upp med traditionen att särgynna enskilda
storföretag. 9
Mycket riktigt var det de mindre och medelstora företagen som stod
9 Kalinowski (2009).
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för jobbtillväxten efter krisen. Mellan 1997 och 2007 växte antalet
jobb i dessa företag från 8,3 till 11,3 miljoner. I de större företagen
minskade samtidigt antalet arbetstillfällen med nära 900 000. Mellan dessa år gick de mindre och medelstora företagen från att stå för
ca 77 procent till nära 90 procent av sysselsättningen i Sydkoreas
privata sektor. 10
Reformerna för ett bättre företagsklimat tog dock på allvar fart 2008.
Kort efter att Myung-bak tillträdde rollen som Sydkoreas president
skapade han ett nationellt råd för stärkt konkurrenskraft, vars uppdrag var att genom företagarvänliga reformer lyfta landets tillväxtpotential. 11
Det är vanligt att politiker tillsätter råd och kommittéer som studerar
olika politikområden. Dessa grupper hamnar lätt inon ramarna för
den offentliga byråkratin. Därför tar det i regel år innan även mindre
reformer kan förankras för att i bästa fall resultera i faktisk förändring. Så var dock inte fallet i Sydkorea. Myung-baks regering hade
inte tillsatt rådet för stärkt konkurrenskraft som en symbolåtgärd,
utan utifrån mandatet att snabbt omsätta företagarvänlig politik i
praktiken.
Inom rådet noterade man tidigt att 800 av de ca 5 200 lagar som
reglerade företagandet i landet inte hade förändrats under de senaste
åren. I syfte att snabbt minska företagens regelbörda avskaffades mer
än 600 av dessa lagar. Denna anmärkningsvärt kvicka minskning av
regleringsbördan uppnåddes genom att dra nytta av så kallade ”sunset clauses”, eller solnedgångsklausuler, som redan fanns inbyggda i
lagarna. 12
Tanken bakom solnedgångsklausuler är att politiker och tjäntemän
har en tendens att fokusera betydligt mer på att införa än att avskaffa
10 Korea National Statistical Office (KNSO).
11 Doing Business (2011a).
12 Ibid.
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regler. Resultatet blir då lätt att antalet regleringar stiger, samt att
äldre regler som inte är anpassade till ett förändrat samhälle kvarstår.
Solnedgångsklausuler kan integreras i olika lagar och innebär att
lagarna smidigt kan avskaffas såvida de inte har förnyats efter en viss
tid. 13
Tack vare att solnedgångsklausuler fanns inbyggda i lagstiftningen
kunde således mer än en tiondel av de samlade lagar som berörde
företagandet i Sydkorea snabbt avvecklas, eftersom de bedömdes
hämma näringslivets funktion utan att tillföra större samhällsnytta.
Företagens regelbörda påverkas inte enbart av lagar som politiker
bestämmer om, utan också av administrativa regler som tjänstemän
vid olika myndigheter skapar. Det nationella råd som Sydkoreas nytillträdde president tillsatt identifierade ca 3 500 administrativa regler
som ansågs hämma företagandet utan att fylla en viktig samhällsfunktion. På rådets rekommendation avskaffade regeringen snabbt
dessa regler. 14
Under de kommande åren träffades det nationella rådet för stärkt
konkurrenskraft varannan månad för att lyfta fram olika åtgärder som
kunde stärka Sydkoreas konkurrenskraft. Mötena inkluderade alltifrån politiker och tjänstemän till företagare, akademiker samt företrädare för handelskammare och fackföreningar.
Dessutom bildades en särskild grupp vars roll var att identifiera
ytterligare regelförändringar som kunde lyfta företagande och föreslå det för rådet för stärkt konkurrenskraft. Denna grupp omfattade
företrädare från myndighetsvärlden liksom från Sydkoreas ledande
handelskammare.
Utöver regelförenklingar sänktes också bolagsskatten kraftigt i
13 Se exempelvis Jantz och Veit (2010).
14 Doing Business (2011a).
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Sydkorea. Det nationella rådet för stärkt konkurrenskraft noterade
att Kina och Singapore både sänkt bolagsskatten kraftigt under 2008,
från 33 till 25 procent i det första fallet och från 20 till 18 procent
i det andra. Dessutom noterades att Taiwan planerade en radikal
sänkning av sin bolagsskatt från 25 till 17,5 procent inför år 2010. 15
I regionen pågick således en konkurrens om att förbättra företagens
skattevillkor.
En rekommendation från rådet var att sänka bolagsskatten också i
Sydkorea, för att stimulera till företagande och hålla jämna steg med
omvärlden. Regeringen följde rådet, genom att sänka den högsta
nivån på bolagsskatten från 25 till 22 procent 2008, medan den lägsta
nivån sänktes från 13 till 11 procent. 16 År 2012 genomfördes en ytterligare skattereform, som innebar att den högsta bolagsskatten för
medelstora företag sänktes ytterligare till 20 procent. 17
Den sydkoreanska regeringens respons på den globala finanskrisen
var således att sätta förbättrat företagsklimat i fokus för den nationella politiken. Under bara några års tid minskades företagens regelbörda med hundratals lagar och tusentals regler samtidigt som företagens skattebörda kraftigt sänktes.
En fallstudie från Världsbanken och International Finance Corporations gemensamma projekt Doing Business noterar att Sydkorea
sedan 2008 dessutom har genomfört en rad andra åtgärder för förbättrat företagsklimat. Bland dessa märks förbättrad administration
av skatteinbetalningar, reformering av tullen för att göra det lättare
att importera och exportera varor samt att processen att starta ett nytt
företag har blivit enklare, billigare och snabbare. 18
En åtgärd som gynnat framförallt mindre företag är förbättrade hemsidor för myndigheterna. Det pappersarbete som företagare behöver
15 Sydkoreas ministerium för strategy och finance (2008).
16 Ibid.
17 Reuters (2011).
18 Doing Business (2011a).
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hantera i samband med myndighetskontakt har nämligen blivit lättare
att sköta via Internet.
Redan 2003 antog Sydkorea målsättningen att göra myndighetsinformation så tillgänglig som möjligt för allmänheten via Internet, och
rankades 2010 av FN som att vara världsledande i detta avseende. 19
Detta gynnar framförallt de mindre företagen, som inte har möjlighet
att anställa personer som på heltid hanterar myndighetsärenden.
Det ambitiösa reformarbetet för ett bättre företagsklimat har mycket
riktigt lönat sig. Redan år 2010, när världsekonomin långsamt höll
på att återhämta sig, växte Sydkoreas ekonomi med hela sex procent.
Det var den snabbaste tillväxten bland samtliga OECD:s medlemsländer.
Sydkoreas regering tycks inte ha nöjt sig med de omfattande reformer som redan genomförts för att förbättra företagens villkor. I slutet
av 2010 höll president Myung-bak ett tal för det nationella rådet för
stärkt konkurrenskraft som han skapat två år tidigare. Där förklarade
han att behovet att skapa bättre förutsättningar för företagare och investerare kvarstod, i en tid där konkurrensen om att erbjuda det bästa
företagsklimatet blir allt hårdare i världen. 21 Att regeringen fortsatt
att sänka bolagsskatten 2012, från redan låga nivåer efter 2008 års
sänkning, illustrerar det långsiktiga fokus på reformer som finns i
landet.
Insikten att förbättrat företagsklimat kan lyfta utvecklingen i ett land
är inte unikt för Sydkorea, utan finns också bland svenska politiker.
Samtidigt har den sydkoreanska regering som kom till makten 2008
lyckats betydligt bättre med att driva på en företagarlinje än den alliansregering som kom till makten 2006 i Sverige. Som diskuteras i
nästa avsnitt kan vi i Sverige dra åtminstone två konkreta lärdomar
av reformarbetet i Sydkorea.
19 Sydkoreanska regeringen (2003). FN (2010).
20 Doing Business (2011a).
21 Ibid.
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Lärdomar från reformarbetet
i Sydkorea
Ta tillvara på Globaliseringsrådets idéer
På samma sätt som den Sydkoreanska regeringen skapade ett nationellt råd för stärkt konkurrenskraft så bildade den svenska regeringen
Globaliseringsrådet, ett kansli inom utbildningsdepartementet som
mellan 2007-2009 disktuerade strategier för hur Sverige kunde möta
globaliseringens utmaningar och ta tillvara dess möjligheter.
Rådet, som engagerade många framträdande forskare, lyfte fram
en rad olika åtgärder som skulle kunna förbättra företagsklimatet i
Sverige. I sin slutrapport diskuterade rådet bland annat hur ett stelt
anställningsskydd minskar dynamiken i ekonomin samt fördelarna
med att svenska företag får en konkurrenskraftig beskattning. 22
Rådet föreslog en rad reformer, till ett värde av 40 miljarder kronor,
som innebar att färre skulle betala statsskatt, att värnskatten skulle
avskaffas, att infrastrukturen i Sverige skulle förbättras samt att expertskatten skulle reformeras. 23
Dessa rekommendationer lyftes inte bara fram i rapporter som skrivits av experterna, utan också publikt genom uttalanden och skrivande av debattartiklar. I mitten av 2009 författade rådets huvudsekreterare Pontus Braunerhjelm, vd för Forum för Småföretagsforskning
och professor vid KTH, tillsammans med två utredare vid rådet,
exempelvis en artikel i DN-debatt.
Artikeln lyfte fram en angelägen reform som företagare länge efterfrågat i syfte att kunna våga anställa fler medarbetare, nämligen att
22 Braunerhjelm, von Greiff och Svaleryd (2009).
23 Globaliseringsrådet (2009).
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turordningsreglerna i LAS ska avskaffas. Globaliseringsrådets medarbetare slog fast att framtidens arbetsplatser sannolikt skulle bestå
av mindre företag där medarbetarnas kompetens är den viktigaste resursen. Därför var det viktigt med nya anställningsregler som innebar
att kompetens kunde premieras före antal anställningsår. 24
Dessutom rekommenderades fortsatta avregleringar, som skulle leda
till ökade konkurrensmöjligheter inom vård, omsorg och utbildning.
Globaliseringsrådets medarbetare pekade även på möjligheten att
införa avdrag för sjukvårdsförsäkringar. 25
Den senare reformen är särskilt angelägen för just mindre företag.
Hela 46 procent av Sveriges småföretagare tecknar nämligen privata
sjukförsäkringar, trots att de redan betalar för en offentlig försäkring
via skattesedeln. 26 Det vore rimligt att dessa företagare fick avdrag
från arbetsgivaravgiften/egenavgiften som de betalar för sin egen inkomst, med tanke på att de förlitar sig på en alternativ sjukförsäkring
än den offentliga.
De olika författare som skrev för Globaliseringsrådet lyfte även fram
en rad andra förslag. Ekonomen Gunnar Du Rietz författade exempelvis en underlagsrapport som fokuserade på fördelarna med sänkta
arbetsgivaravgifter för de mindre företagen. 27
Du Rietz föreslog att arbetsgivaravgiften skulle sänkas med 8 procentenheter till 24,42 procent på varje lönesumma upp till högst 2,8
miljoner kronor. Att siffran 2,8 miljoner kronor valdes ut beror på att
det motsvarar lönekostnaden för ca 10 sysselsatta. Reformen skulle
innebära att arbetsgivaravgifterna för mindre företag i Sverige skulle
gå ifrån att vara betydligt högre till att hamna något under genomsnittet i Europa. 28
24
25
26
27
28

Dagens Nyheter (2009).
Ibid.
SEB (2010).
Du Rietz (2008).
Ibid.
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Baserat på data från år 2008 beräknades reformen innebära att nära
23 000 nya arbetstillfällen skulle skapas. Du Rietz räknade med att
reformen sammanlagt skulle minska de offentliga intäkterna med
12,6 miljarder kronor, när de olika samhällsekonomiska effekterna
av sänkt arbetsgivaravgift tagits i beaktande. Skatten skulle således
behöva sänkas med ca 550 000 kronor för varje nytt skapat arbetstillfälle. 29
Kjell-Olof Feldt skrev en annan rapport för Globaliseringsrådet, där
han gav stöd till den sänkning som Gunnar Du Rietz föreslagit. Reformen skulle enligt den tidigare socialdemokratiska finansministern
innebära ”en påtaglig kostnadslättnad utan att skapa alltför starka
tröskeleffekter”. 30
Globaliseringsrådet lyfte således fram en rad olika åtgärder som skulle kunna förbättra företagsklimatet i Sverige. Dessa förslag var väl
underbyggda med aktuell forskning och skrivna av kunniga experter.
Så långt går det att dra en tydlig parallell mellan Globaliseringsrådet
och det nationella rådet för stärkt konkurrenskraft i Sydkorea. Men
det finns också en stor skillnad mellan dem två.
I Sydkorea omsattes förslagen från rådet för stärkt konkurrenskraft
snabbt till politisk förändring. Hundratals lagar och tusentals administrativa regler avskaffades eftersom rådet hade föreslagit att så
skulle ske. Även de omfattande skattesänkningar för företagen som
rådet föreslog blev snabbt en realitet. I Sverige var attityden närmast
den motsatta, då regeringen inte verkade för att förverkliga förslagen
från sin egen expertgrupp.
Om svenska politiker vill föra en företagarlinje kan de få inspiration
av rekommendationerna från rådet för stärkt konkurrenskraft i Sydkorea, liksom framgångarna med att omsätta rekommendationerna i
29 Ibid.
30 Feldt (2009).
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politisk förändring. Framförallt kan de titta på de konkreta åtgärder
som Globaliseringsrådet har föreslagit, baserat på djupgående studier
kring förutsättningarna för en växande samhällsekonomi i Sverige.
Än idag finns möjligheten att ta tillvara på Globaliseringsrådets förslag, som oförtjänt hamnat i skrivbordslådorna. Dessutom kan svenska politiker lära sig av erfarenheten. I framtiden gäller det att inte
bara skapa grupper med expertkunskap kring nödvändiga reformer
för bättre företagsklimat, utan att också göra det möjligt att snabbt
omsätta förslagen till faktiska förändringar. Det var just detta mandat
till förändring som ledde till att experternas råd i Sydkorea så snabbt
kunde leda till samhällsförbättringar.
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Välfungerande mekanismer
för regelförenkling
Den svenska regeringen har haft ett omfattande fokus på att minska
företagens regelbörda. Anledningen är att den tidigare statliga myndigheten Nutek 2008 räknade ut att den totala kostnaden för företagen att följa samtliga regleringar uppgick till hela 98 miljarder kronor
år 2006. En uppdatering som kort därefter publicerades på basis av
2007 års siffror noterade att kostnaden snarare än att minska hade
ökat till 100 miljarder kronor. 31
Självklart är det viktigt att ha vissa regleringar, för att exempelvis
begränsa miljöpåverkan. Samtidigt har de svenska regelverken blivit
så komplicerade att de påtagligt hämmar företagandet. En undersökning från Näringslivets Regelnämnd visar att en stor majoritet på 94
procent av företagarna i Sverige anser det vara mycket eller ganska
viktigt att regeringen förenklar reglerna för företagen. En majoritet
framför också att en sänkning av regelkostnaderna har mycket eller
ganska stor betydelse för att det i framtiden ska gå bra för företagen. 32
Den svenska regeringen har arbetat utifrån den ambitiösa målsättningen att minska företagens administrativa börda med 25 procent
fram tills 2010. 33 Utvärderingar visar dock att målsättningen inte
har uppfyllts. Näringslivets Regelnämnd noterade till exempel att
företagarna själva inte upplevde att regelbördan hade sänkts mellan
2008 och 2009. En noggrann kartläggning av ett antal representativa
bolags regelbörda visade att kostnaderna hade varit oförändrade mellan 2006 och 2009. 34
31
32
33
34

Nutek (2009).
Näringslivets Regelnämnd (2011a).
Se exempelvis Regeringen (2008).
Näringslivets Regelnämnd (2010).
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Den uppföljande rapporten som publicerades i slutet av 2011 visade
att 21 procent av företagen upplevde att det blivit enklare att följa de
statliga reglerna, medan 9 procent upplevde dem som krångligare och
resterande 71 procent inte upplevt en skillnad från föregående år. 35
År 2012 publicerade Riksrevisionen resultatet av ett annat enkätsvar,
där företagare tillfrågades om de upplevde att reglerna som påverkade deras verksamheter förbättrats eller försämrats jämfört med fem år
tidigare. Enbart 14 procent svarade att reglerna förbättrats, medan 37
procent svarade att ingen förändring hade skett och hela 36 procent
ansåg att reglerna blivit svårare. 36
En skrivelse av regeringen uppskattar att företagens administrativa
kostnader under perioden 2006 till 2010 minskat från 97 till 90 miljarder kronor netto. 37 Riksrevisionen anmärker dock att regeringen
har ett snävt perspektiv, genom att fokusera på enbart de direkta
effekterna av att följa regleringar. Enligt Riksrevisionen ger såväl
enkätsvar från företagare som forskning inom området stöd för att så
kallade indirekta effekter av regler, exempelvis reglers påverkan på
företagens vinstdynamik och investeringar, ofta har större betydelse
än de direkta effekterna. 38
Sammanfattningsvis har regeringens ambitioner att radikalt minska
regelbördan inte uppfyllts, samtidigt som de mått som regeringen
utgår ifrån underskattar kostnaden för regleringar. Vad kan vi då i
sammanhanget lära av Sydkorea?
Erfarenheten i Sydkorea visar att det faktiskt är möjligt att under kort
tid minska regelverken snabbt och kraftfullt. För att nå dit krävs dock
bra verktyg i reformarbetet. Så kallade solnedgångsklausuler medför,
som tidigare diskuterats i denna rapport, att regler ständigt utvärderas och enkelt kan avskaffas om de ansers medföra mer nackdelar än
35
36
37
38

Näringslivets Regelnämnd (2011a).
RiR 2012:6.
Regeringen (2010).
RiR 2012:6.
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fördelar. Genom att baka in liknande klausuler i lagstiftningen blir
det inte längre norm att onödiga regleringar ska vara kvar även om
de inte behövs, utan snarare att gamla regler kan avskaffas likväl som
nya kan införas.
En väg framåt för Sverige vore att bygga in solnedgångsklausuler
i de regleringar som berör företagandet (och för den delen andra
aspekter av lagstiftningen). Detta medför, som i fallet med Sydkoreas
omfattande regelförenklingsarbete, att det snabbt blir möjligt för en
reformvillig regering att avskaffa eller modifiera de regelverk som
bedöms hämma företagande och tillväxt snarare än medföra stora
samhällsfördelar.
Dessa klausuler finns redan i viss mån i lagstiftningen som berör
Sverige, framförallt EU-lagstiftningen, men har inte spridit sig på
samma sätt som i exempelvis Sydkorea.
Ett annat alternativ är att tillämpa den så kallade ”regelgiljotinen”.
Denna princip, som bland annat utnyttjats i Makedonien 39, innebär
att regler utvärderas utifrån tre frågeställningar:
– Är de nödvändiga?
– Är de lagliga?
– Är de företagarvänliga?
Eftersom lagböckerna har tenderat att fyllas på med fler och fler
regleringar över tiden finns ofta omfattande överlappningar mellan
regler, vilket medför att många regler egentligen inte är nödvändiga,
då det område de täcker redan omfattas av en annan regel. Genom att
avskaffa dessa regler uppfylls lagens målsättningar, medan företagare
får det lättare att hålla koll på aktuella regelverk.
39 Se exempelvis USAID (2005).
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En del regler är dessutom i princip inte lagliga, eftersom de står i
strid med andra delar av lagstiftningen. Avskaffande av dessa regler
medför att lagarna blir både mer ändamålsenliga och lättare att följa.
Principen om regelgiljotinen innebär att de regler som inte anses vara
nödvändiga eller går emot andra lager helt enkelt avskaffas, eller
åtminstone modifieras.
Kvarstående regler utvärderas enligt den tredje frågeställningen,
nämligen om de är företagarvänliga eller inte. Om svaret är nej kan
de komma att ändras så att de uppfyller sin funktion med minsta möjliga negativa påverkan på företagsklimatet.
Genom att utnyttja principen om regelgiljotinen, och/eller införa
solnedgångsklausuler, kan reforminriktade svenska politiker skapa
bättre möjligheter för att minska företagens regelbörda.
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Sänkta skatter och friare
regler i Kanada
Kanada är ett land som på många sätt påminner om Sverige. Båda
länderna har exempelvis snarlika klimat, är exportberoende och har
höga välfärdsambitioner. I början av 1990-talet ställdes också Kanada, i likhet med Sverige, inför en rad ekonomiska utmaningar. De
offentliga utgifterna i Kanada hade nämligen skenat iväg och statsskulden var omfattande. 40
En ekonomisk kris som slog till under åren 1990 och 1991 följdes av
en mycket långsam återhämtning, då få jobb skapades. 41 I syfte att
vända utvecklingen satsade den vänsterliberala regering som satt vid
makten, men också den borgerliga regering som efterträdde dem, på
en rad tillväxtreformer.
Till och börja med sänktes skattetrycket kontinuerligt. Genom att
medvetet se över de offentliga utgifternas utveckling lyckades kanadensiska politiker att nå denna målsättning samtidigt som statsskulden minskades kraftigt. 42 De offentliga utgifterna har som andel av
BNP minskat kraftigt i Kanada, från närmare 50 procent år 1995 till
strax under 40 procent år 2008. 43
Landets regeringar genomförde också en rad andra företagarreformer.
Bland annat liberaliserades arbetsmarknadslagstiftningen, vilket banade väg för en mera dynamisk arbetsmarknad samt minskad regelbörda för företagen. 44

40
41
42
43
44

Crowley, Veldhuis och Clemens (2010).
Sunter och Bowlby (1998).
OECD (2009).
Sanandaji, Bergström, Gidehag och Fölster (2011).
Klassen och Schneider (2002).
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Tack vare långsiktigt fokus på regelförenklingar har Kanada kunnat
utmärka sig som ett av de länder som har det allra bästa företagsklimatet i världen. Världsbanken har exempelvis i en rad undersökningar rankat olika länder sett till det krångel som står i vägen för
nyföretagande. Kanada utmärker sig som det mest företagarvänliga
landet i jämförelsen, medan Sverige hamnar först på plats 14. I en annan liknande jämförelse rankas Kanada på plats 21 över enkelheten
att starta ett nytt företag, jämfört med Sverige som hamnar först på
plats 38. 45
Erfarenheten visar att reformarbetet i Kanada har varit mycket
framgångsrikt. Tack vare en tydlig arbetslinje och företagarlinje har
bidragsberoendet i landet sjunkit över tid. Bara mellan 2004 och
2008 minkade antalet personer som försörjdes via olika former av
offentligt försörjningsstöd från 830 000 till 750 000 i Kanada. 46 I
Sverige går som jämförelse nära åtta procent av den samlade nationalinkomsten till försörjningsstöd till personer i arbetsför ålder som
inte arbetar. Motsvarande andel i Kanada är bara drygt tre procent av
nationalinkomsten. 47 Bidragsberoendet kostar således mer än dubbelt
så mycket i Sverige som i Kanada.
Inte bara arbetsgivarna, utan också de anställda, gynnas av den friare
arbetsmarknad som existerar i Kanada jämfört med Sverige. Eftersom det är svårt att avskeda den som en gång har fått en fast anställning i Sverige drar sig många arbetsgivare från att erbjuda fasta
anställningar. I Kanada upplevs det inte lika riskabelt att anställa
personer. Detta kan förklara varför 16 procent av de anställda i Sverige har tillfälliga anställningar, jämfört med 12 procent i Kanada. 48
En friare arbetsmarknad och lägre skatter leder också till att den som
är arbetslös i Kanada lättare kan hitta ett arbete. Arbetslöshetsperioder som varar längre än ett år är dubbelt så vanliga i Sverige som i
Kanada. 49
45 Resultatet från båda dessa rankningar, genomförda under längre perioder,
sammanställs i Global Entrepreneurship Monitor (2008).
46 Statistics Canada (2009).
47 Sanandaji, Bergström, Gidehag och Fölster (2011).
48 Ibid.
- 24 49 Ibid.

År 2006 lanserade den kanadensiska regeringen en tillväxtstrategi,
fokuserat på sänkta skatter, minskade offentliga skulder samt investeringar i infrastruktur och kunskap. Den tillväxtorienterade strategin
har, tillsammans med ökade globala råvarokriser samt det faktum att
Kanadas banksystem varit relativt stabilt under finanskrisen, gjort det
möjligt för landet att klara sig väl under de senaste åren som präglats
av globala ekonomiska kriser. Kanada lyckades uppleva en positiv
tillväxt under krisåret 2008, och vände snabbt nedgången under 2009
till att åter börja växa 2010. 50
I den kanadensiska regeringens budget för år 2012 jämförs den ekonomiska utvecklingen i landet med de andra så kallade G7-länderna.
Jämförelsen visar att reell BNP i Italien, Storbritannien och Japan har
krympt med i storleksordningen 4-5 procent från finanskrisens början
i respektive land 51 fram tills sista kvartalet 2011. I Frankrike har en
begränsad nedgång skett under samma period. I Tyskland och USA
har reell BNP ökat med mindre än en procent. Kanada har klarat sig
bättre än samtliga andra G7-länder, då landets reella BNP vuxit med
drygt 3 procent under perioden. 52
Antalet arbetstillfällen har ökat med mellan 1-5 procent i Tyskland,
Frankrike, Italien och Storbritannien mellan 2006 och 2011. I USA
och Japan har antalet arbetstillfällen å andra sidan minskat med nära
2 procent. Kanada har återigen upplevt den bästa utvecklingen, då
antalet arbetstillfällen i landet ökat med drygt 7 procent. Till sist har
Kanada också varit det G7-land där reell BNP per capita vuxit snabbast mellan 2006 och 2010. Levnadsstandarden i Kanada har under
perioden ökat med hela 11 procent, mer än dubbelt så mycket som
Frankrike, det G7-land som kommer på andra plats. 53

50 OECD (2012).
51 Slutet av 2007 respektive början av 2008. Den exakta perioden skiljer sig
något för de olika G7-länderna.
52 Kanadensiska regeringen (2012).
53 Ibid.

- 25 -

Först under 2012 hotas Kanadas ställning som det G7-land som
upplever snabbast tillväxt, i takt med att USA som präglas av högre
arbetslöshet än Kanada börjar få fart på jobbskapandet. 54 Långsiktigt
har Kanada goda förutsättningar för att fortsätta toppa tillväxtligan.
Anledningen är att politikerna i landet inte har varit nöjda med den
goda utvecklingen, utan har fortsatt att förbättra företagsklimatet.
Kanada utmärks av att ha konkurrenskraftiga skatter för företagen.
I en årlig publikation jämför PricewaterCoopers och Världsbanken
de faktiska skatter som ett exempelföretag betalar i 181 olika länder.
Exempelföretaget är en medelstor verksamhet som tillverkar och
säljer blomkrukor, alltså sysslar med såväl tillverkning som handel.
För detta representativa bolag beräknas inte bara bolagsskatten, utan
också andra skatter som arbetsgivaravgifter och löneskatter.
I den rapport som publicerades 2009 visade det sig att exempelföretaget i Kanada belastades av en total skattenivå på 45 procent, jämfört
med 55 procent i Sverige. Studien noterade att Kanada redan hade
sänkt företagsskatten från 22,1 till 19,5 procent mellan 2007 och
2008, och dessutom planerade att ytterligare sänka nivån. 55
Sedan dess har Kanada radikalt förbättrat förutsättningarna för företagande, genom att harmonisera den statliga och de delstatliga skatterna och sänka skattenivåerna. I den rapport som PricewaterCoopers
och Världsbanken publicerade i början av 2012 noteras att det svenska exempelföretaget hade fått en marginellt sänkt skattenivå, motsvarande en total beskattning på 53 procent. I Kanada hade samtidigt
skattesatsen dramatiskt minskat, till knappt 29 procent. 56
Redan 2009 präglades Kanada alltså av en betydligt lägre skattebörda
för ett typiskt medelstort företag jämfört med i Sverige. I Sverige har
skattebördan sänkts mycket marginellt fram tills 2012 och därmed
54 Huffington Post (2012).
55 PricewaterhouseCoopers och Världsbanken (2009).
56 PricewaterhouseCoopers och Världsbanken (2012).
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kvarblivit på en hög nivå. Kanadensiska politiker har därmed visat
en vilja att på allvar förbättra ett redan gott företagsklimat, genom att
dramatiskt minska skattebördan.
Svenska politiker kan lära sig en hel del om företagarlinjen i Kanada,
som tillsammans med en arbetslinje gjort det möjligt att kombinera
höga välfärdsambitioner med goda förutsättningar för tillväxt, betydligt lägre skattebörda och färre i utanförskap jämfört med i Sverige.
I nästa avsnitt diskuteras två konkreta lärdomar från företagarreformerna i Kanada.
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Lärdomar från reformarbetet
i Kanada
Det lönar sig att förbättra det man redan är bra på
Kanada ställdes inför en liknande situation som Sverige under
1990-talet. I båda länderna fördes också en snarlik politik. För att få
fart på utvecklingen under och efter en krisperiod genomfördes ett
långsiktigt reformarbete, som innebar att företagsklimatet förbättrades genom regelförenklingar samtidigt som skatterna sänktes kraftigt.
En annan likhet mellan Kanada och Sverige är att de reformer som
genomfördes efter kriser i början av 1990-talet genomfördes av regeringar på olika sidor av den politiska skalan. Till sist kan man notera att båda länderna gynnades av reformarbetet. Men Kanada skiljer
sig samtidigt från Sverige i det att reformambitionerna varit starkare.
Även aspekter av företagarpolitiken som redan fungerat relativt väl
har förbättrats.
Kanada har exempelvis länge präglats av en friare arbetsmarknad än
Sverige. Trots det har reformer genomförts för att ytterligare liberalisera en redan liberal arbetsmarknad. I Sverige är det välkänt att den
stela arbetsmarknadslagstiftningen innebär problem för företagen,
samt leder till att svaga grupper som ungdomar och utlandsfödda får
det svårt att komma i arbete. 57 Trots det har arbetsrätten inte liberaliserats i Sverige. Ambitionen att genomföra en sådan reform är låga
även inom alliansregeringen.
På samma sätt präglades Kanada av betydligt lägre skattebörda för
företagen jämfört med i Sverige redan tidigare. Trots detta är det i
Kanada som omfattande skattesänkningar nyligen har gynnat genomsnittsföretaget, medan skattebördan i Sverige bara marginellt förändrats.
57 Se exempelvis Skedinger (2008 och 2010) samt Braunerhjelm,
von Greiff och Svaleryd (2009).
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En viktig lärdom från Kanada är att politikerna inte bara kan reformera de delar av företagarpolitiken där ens land ligger efter i omvärlden, utan också kan stärka konkurrenskraften genom att ytterligare
vässa de fördelar i företagsklimat som redan existerar.
Varje år genomförs en omfattande och detaljerad jämförelse över företagens förutsättningar i olika länder, vilket resulterar i det tidigare
nämnda Doing Business rankningen. Där får Sverige relativt högt
betyg när det kommer till faktorer som hur lätt det är att få bygglov
och registrera egendom. 58
Det är fullt möjligt att Sverige klarar sig bättre än andra länder när
det kommer till att få bygglov. Men det betyder inte att politikerna
bör sluta försöka förbättra situationen. Också i Sverige hämmas
nämligen företagens tillväxtpotential av byråkratin kring bygglov.
Dessutom finns stora lokala variationer i landet. Medan det bara tar
mellan en och tre veckor att få bygglov i Piteå kommun tar processen
drygt tio veckor i Malmö kommun. 59
Det svenska företagsklimatet behöver förbättras såväl sett till de
faktorer där Sverige klarar sig sämre jämfört med i omvärlden - som
exempelvis höga skatter och stela arbetsmarknadslagar - och de faktorer där Sverige klarar sig bättre än omvärlden - som hanteringen av
bygglov.
Målsättningen bör inte vara att enbart hamna i nivå med andra
utvecklade länder, utan att rentav sikta på att införa mer konkurrenskraftiga regler än i omvärlden samt att bygga vidare på redan existerande styrkor. Det är just denna inställning som möjliggjort de stora
framgångarna med företagarpolitiken i Kanada.

58 Doing Business (2011b).
59 Näringslivets Regelnämnd (2011b).
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Synergieffekten att kombinera
arbetslinje med företagarlinje
Alliansregeringen valdes till makten 2006, och fick förnyat förtroende 2010, på en politik som fokuserar på arbetslinjen. Onekligen har
det funnits, och finns fortfarande, goda skäl till att öka drivkrafterna
till arbete i Sverige. Samhällsekonomin i stort tjänar på att så många
som möjligt arbetar snarare än förlitar sig på offentliga ersättningar.
Enskilda individer vinner själva ofta långsiktigt på att kunna ta sig
från bidragsberoende till arbete.
Alliansregeringen har förvisso också genomfört ett antal företagarreformer, som exempelvis införandet av RUT- och ROT-avdragen.
På det stora hela har dock företagarlinjen varit svag i regeringens
politik. I Kanada har de långsiktiga reformer som förts sedan början
av 1990-talet varit fokuserade på såväl arbetslinje som företagarlinje.
Det har blivit mer lönsamt och lättare att arbeta likväl som att driva
företag.
En viktig lärdom för Sveriges del är att företagarlinjen och arbetslinjen stärker varandra. För att öka sysselsättningen är det nämligen inte
bara viktigt att öka incitamenten för individer att komma i arbete,
utan också främja jobbskapandet.
I nationalekonomisk teori, som ofta inte inkluderar entreprenören,
kan man närmast räkna med att jobben automatiskt skapas om bara
minimilöner, incitament och liknande faktorer förändras. Dessa faktorer är förstås mycket viktiga, men samtidigt är det trots allt så att
jobben i verkligheten skapas av nya och/eller växande företag.
Sverige skulle sannolikt redan ha haft en snabbare minskning av
utanförskapet om arbetslinjen kombinerats med en tydligare före- 30 -

tagarlinje. Det är en läxa som är minst lika aktuell för det framtida reformarbetet. Trots allt har Sverige en lång väg att gå när det kommer
till att minska utanförskapet och lyfta företagandet.
Arbetslinjen och företagarlinjen kompletterar varandra väl. Å ena
sidan skapar nya och växande företag förutsättningar för fler att
komma i arbete. Å andra sidan leder större incitament till arbete att
fler anstränger sig för att komma i arbetet, klättra i karriärstegen och
utbilda sig. Därmed förbättras möjligheten för företagare att attrahera
ambitiösa medarbetare med rätt kunskaper.
Förhoppningsvis kan utformningen av den framtida politiken, med
inspiration av utvecklingen i Kanada, utgå ifrån kombinationen företagarlinje och arbetslinje, mellan vilka det finns starka synnergieffekter.

- 31 -

Förenklad byråkrati i Mexiko
lyfte sysselsättningen
Mexiko är ett land som, på grund av kampen mot droger, länge
präglats av oroligheter. Det är också ett land som har omfattande
tillväxtpotential. Som en rapport av banken Goldman Sachs har lyft
fram kan Mexiko fram tills 2050 komma att bli en av världens största
ekonomier, med en levnadsstandard som närmar sig världens rikaste
länder. 60
Mexiko är ett exempel på de nya länder som alltmer utmärker sig i
den internationella konkurrensen om jobb, företag, talanger och investeringar. Redan idag är världens rikaste man, affärsmannen Carlos
Slim Helú, en mexikan. 61
Under lång tid präglades Mexiko av komplicerade byråkratiska regelverk, som hämmade landets utveckling. Den som ville registrera ett
företag i landet år 1999 var tvungen att spendera i genomsnitt 67
arbetsdagar för att följa 15 olika administrativa steg. Som jämförelse
tog det bara två steg och två dagar för en genomsnittlig nyföretagare i
Kanada att starta upp en verksamhet. 62
Forskningen visar att komplicerade regelverk för uppstart av nya
företag inte sammanfaller med fördelar för näringslivet eller samhällsekonomin. Däremot sammanfaller det med större svarta sektorer
och mer korruption. 63 Dessa problem var mycket riktigt påtagliga i
Mexiko. Därför genomfördes år 2002 en företagarreform som tydligt
underlättade uppstarten av företag.

60
61
62
63

Goldman Sachs (2007).
Forbes (2012).
Djankov m.fl. (2002).
Ibid.
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Reformen innebar att antalet steg som nyföretagare behövde följa
radikalt minskade. Nu behövde den som ville starta upp en verksamhet bara söka ett skattenummer, och i de fall där det krävdes, skapa
ett aktiebolag. Enligt den nya lagstiftningen skulle dessa steg administreras av den offentliga byråkratin inom maximalt tre dagar. 64
Liberaliseringen innebar inte att regeringen helt slutade ställa andra krav. Istället fick de nystartade företagen tre månader på sig att
anpassa sig till olika regleringar, som att exempelvis ordna med de
anställdas sjukförsäkring. Skillnaden mot tidigare var att företagarna
kunde komma igång med sina verksamheter innan alla krav hade
uppfyllts, och med tiden anpassa sig till olika regleringar.
Dessa nya regelverk inkluderade de flesta verksamheter. Undantag
gjordes för exempelvis offentligt ägda bolag, liksom företag som på
grund av exempelvis miljöskäl behövde söka speciella tillstånd innan
de startade verksamhet. Ungefär 80 procent av nyföretagarna kunde
dock nu starta igång sina verksamheter snabbt och smidigt. 65
En nystartad gren av det mexikanska finansdepratmentet hade drivit
på införandet av den nationella regelförenklingen. Efter att ha infört
reformen på nationell nivå riktade de sitt fokus på delstaternas och
kommunernas processer. Eftersom handläggingen av företagsärenden
huvudsakligen sker på lokal nivå i Mexiko var det viktigt att förankra
den nya lagstiftningen i olika delar av landet.
Målsättningen var att skapa så kallade ”one-stop shops” i de mest
folktäta delarna av Mexiko, där företagare kunde vända sig till en
enda plats där de skulle få hjälp med att hantera olika frågor som
rörde allitfrån federala, delstatliga och kommunala angelägenheter.
De tjänstemän som jobbade i dessa kontor hade som uttalad arbetsuppgift att underlätta företagares vardagliga kontakt med myndighetsvärlden, inte minst uppstart av nya verksamheter.
64 Bruhn (2008).
65 Ibid.
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Men eftersom bara en liten grupp tjänstemän var involverade i att
sprida regelförenklingarna i Mexiko så tog det lång tid innan reformen spred sig. I slutet av 2006 hade bara strax över 100 av Mexikos
drygt 2 400 kommuner infört one-stop shops som hjälpte företagare
att snabbt och smidigt hantera myndighetskontakter.
När en reform införs samtidigt i ett helt land kan det ibland vara svårt
att utvärdera effekten på exempelvis sysselsättningen. Att sysselsättningen ökar kan exempelvis bero på en företagarvänlig reform,
likväl som förändringar i konjunkturen. I Mexiko genomfördes dock
reformen vid olika tillfällen i olika delar av landet. Genom att jämföra sysselsättningen i olika kommuner, innan och efter införandet av
reformen, har forskare kunnat noggrannt kartlägga dess effekter.
Innan one-stop shops infördes i de undersökta mexikanska kommunerna hade det i genomsnitt tagit 30 arbetsdagar att starta nya företag.
Utvecklingen var således betydlig jämfört med innan den federala
regelförenklingen, då det tagit drygt dubbelt så lång tid starta ny
verksamhet.
Efter att one-stop shops infördes sjönk dock tiden drastiskt, till enbart
en och en halv dag. Medan företagare tidigare hade behövt besöka
myndigheter vid upp till tio tillfällen innan de kunde starta upp nya
verksamheter behövde de nu bara besöka one-stop shops en eller
maximalt två gånger. 66
Tack vare det nya smidiga systemet lyfte företagande kraftigt i de
kommuner som infört one-stop shops. Antalet företag ökade med
hela fem procent i de branscher som omfattades av de nya smidiga
regelverken för uppstart av ny verksamhet. Framförallt många som
tidigare hade varit anställda sporrades av den minskade byråkratin att
satsa på egenföretagande.
66 Ibid.
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Dessutom ökade andelen anställda i näringar som inkluderades i
reformen med nära tre procent, vilket framförallt visade sig gynna
personer som tidigare hade varit arbetslösa eller utanför arbetskraften. Till sist ledde den ökade konkurrensen till att priserna pressades
ned. 67
Liknande one-stop shops har införts i flera olika länder under senare
tid. I Portugal var exempelvis den typiska företagaren tvungen att
år 2005 gå igenom elva olika administrativa steg, som tog i snitt 78
arbetsdagar att fullfölja, för att starta ny verksamhet. Kostnaden för
att hantera de 20 olika dokument som krävdes motsvarade hela ca
20 000 kronor. Tack vare införandet av one-stop shops och nya
regelverk lyckades politikerna dock snabbt minska väntetiden till
sju dagar, samtidigt som kostnaden sjönk till motsvarande ca 6 000
kronor. 68
Denna företagarreform är självklart framförallt intressant i länder
som har de mest byråkratiska systemen. Men trots att Sverige utmärker sig som ett av de länder där det är förhållandevis enkelt att
starta upp nya företag kan reformerna med one-stop shops även vara
lärorika för oss.

67 Ibid.
68 Ramos (2008).
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Lärdomar från reformarbetet
i Mexiko
One-stop shops kan lyfta företagandet
Att starta nya verksamheter i Sverige tar ofta inte särskilt lång tid,
förutom när det kommer till byråkratiskt strul med att söka byggtillstånd och genomgå miljöprövning. De one-stop shops som så
tydligt lyfte företagandet i Mexiko har dock inte bara som uppgift att
förenkla nyföretagande, utan i allmänhet hjälpa företagen att sköta
myndighetskontakter.
Också i Sverige finns många företagare som måste lägga avsevärd
kraft på att hantera offentlig byråkrati snarare än förbättra den egna
verksamheten. Tack vare företagslotsarna kan företagare få insikt i
hur de smidigt kan följa olika ansökningar, som annars kan bli riktigt
tidskrävande om de inte görs på rätt sätt från början.
Därför finns det goda skäl att införa lokala one-stop shops där företagare kan få hjälp med olika former av handläggning. Flera svenska
kommuner har redan börjat röra sig i denna riktning, genom att införa
”företagslotsar” eller ”en väg in”, det vill säga kontaktpersoner som
hjälper företagare genom att guida dem bland förvaltningar, blanketter och nämnder.
Inför en undersökning som Näringslivets Regelnämnd publicerade
2011 ombads företagare att besvara på följande fråga: ”Några kommuner har så kallade företagslotsar som ibland kallas ’en väg in till
kommunen’. Oberoende av vad frågan gäller skall man via samma
kontakt få information eller lotsas till rätt handläggare. Finns det en
sådan företagslots eller ’en väg in’ i Din kommun?” 69
69 Näringslivets Regelnämnd (2011a).
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Enbart 23 procent av de intervjuade företagarna hade uppfattat att
det fanns en kommunal företagslots eller ”en väg in” i kommunen.
Av företagare som själva hade haft kontakt med kommunen om ett
tillstånd eller beslut under det senaste året var dock andelen betydligt högre. Bland dessa företagare hade nästan varannan, 45 procent,
uppfattat att det fanns en företagslots eller en väg in. 70
Undersökningen ger stöd för att föreagslotsar och närliggande system
med en väg in har blivit allt vanligare i svenska kommuner. Eftersom
systemen är så pass nya är det dock främst företagare som under
senare år haft kontakt med kommunen om tillstånd eller beslut som
är medvetna om deras existens.
Det finns ännu inga djupgående studier kring företagslotasarna i
Sverige. Den internationella erfarenheten visar däremot att införandet
av dessa lotsar är en utmärkt åtgärd för att få fart på företagandet.
I grund och botten kan det ses som en grundläggande kommunal
service att erbjuda företagare hjälp och stöd att hantera den offentliga byråkratin. Uppgiften att agera som företagslots kan eventuellt
outsourcas till privata utförare.
Inte minst finns behov av att stärka kommunal service till företagare
som söker miljöprövningstillstånd. I en internationell jämförelse har
det visat sig att tiden att få tillstånd att starta två typiska tillverkningsindustrier 71 tar ungefär 7-8 månader i Storbritannien, och sällan
förhalas på grund av överklaganden. 72
I Finland tar samma process mellan ca 7-9 månader, och kan förlängas till ca 2,5 år ifall överklagan sker. I Sverige tar det mellan elva
månader och 1,5 år innan beslut tas i första instans. Om överklagande
sker kan processen förhalas i uppemot 4 år. 73
70
71
72
73

Ibid.
Ett sågverk och en ytbehandlingsanläggning.
Skår (2005).
Ibid.
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Samtidigt håller 70 procent av miljöskyddsinspektörerna själva med
om att företagen behöver konsulthjälp för att förstå sig på de komplicerade miljöreglerna, medan 84 procent menar att det är svårt att
överblicka alla regler som finns. 74
Det finns i sammanhanget goda skäl att införa one-stop shops i
svenska kommuner som inte bara hjälper företag med typiska uppgifter som att registrera bolag, utan också erbjuder den experthjälp
som krävs för att hantera svåra frågor som miljötillstånd. I Mexiko
har en gren av finansdepartementet verkat för spridande av one-stop
shops. Kanske kan också finansdepartementet i Sverige, liksom andra
myndigheter som exempelvis Tillväxtverket, uppmuntra och hjälpa
kommuner med att införa företagslotsar samt på andra sätt förbättra
förutsättningarna till företagande.

74 Sveriges Radio Ekot (2006).
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Garantier om handläggningstider kan minska byråkratiska
ledtider
En central del av reformarbetet i Mexiko var att tydliga ambitioner
sattes för hur lång tid det maximalt skulle behöva ta att handlägga
uppstart av företag. Det är ett sätt att få de offentliga tjänstemännen
att stärka fokus på förbättrade handläggningstider. Det är också ett
bra sätt att möjliggöra för företagare att planera sin verksamhet utan
att dras med osäkerhet kring handläggningstider.
Denna form av garantier skulle inte minst behövas när det kommer
till bygglov. I det sammanhanget kan vi inte bara inspireras av reformarbetet i Mexiko utan också av det i Georgien. Så sent som 2005
behövde den företagare som ville starta upp en kommersiell lagerlokal i landet gå igenom hela 29 olika byråkratiska processer, som ofta
var tidskrävande och svåra.
Den georgiska regeringen insåg att byråkratin satte käppar i hjulen
för utvecklingen, och minakde därför antalet processer till 12 stycken, som dessutom kunde hanteras genom en enhetlig kontaktpunkt
med myndigheterna (i princip en one-stop shop). Dessutom infördes
en reform som innebar att företagare som inte fick svar om tillstånd
efter en viss tid kunde betrakta tystnaden som att projektet var til�låtet, och därmed sätta igång med arbetet. 75
Resultatet var att antalet byggprojekt som utfärdades ökade markant
från 463 stycken år 2004 till hela 2 175 år 2006. I en internationell
utvärdering noteras att tillståndsprocessen kring byggtillstånd av en
75 Doing Business (2007).
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lagerlokal är mer effektiv i Georgien än närmast alla EU:s medlemsländer, inklusive Sverige. 76
Just bygglovprocesser är något som kan dröja väldigt länge. Som
tidigare noterades i denna rapport finns enorma variationer i ledtider
mellan svenska kommuner, då processen att få bygglov i Malmö
kommun kan ta tio veckor jämfört med mellan en och tre veckor i Piteå. På motsvarande sätt tar det 12 dagar innan länsstyrelsen i Kalmar
hanterar överklagande av byggande av en lokal, jämfört med i snitt
hela 418 dagar för Norrbottens länstyrelse. 77
För att få ned handläggningstiderna i allmänhet, och framförallt i
de länsstyrelser som har så långa ledtider, skulle det vara bra med
servicegarantier kring hur länge handläggningarna maximalt kan
pågå. Dessutom är det viktigt med regler som gör att tjänstemännen
inte kan förhala handläggningar genom att exempelvis först ta upp
en åtgärd som behöver hanteras i en byggplan, för att när byggplanen
åter skickats in anmärka på en andra åtgärd som kunde ha noterats i
den första rundan.
I Sverige svarar 39 procent av företagarna att de upplever att det
finns någon form av servicegaranti vad gäller maximal handläggningstid i den kommun där de verkar. 78 Det finns skäl att stärka
dessa servicegarantier, inte minst när det kommer till områden som
bygglovprocesser och miljöprövningar där ledtiderna kan vara
mycket besvärliga i Sverige. Förutom lokala löften kan det också
vara aktuellt med statliga ramverk om handläggningstider.

76 Ibid.
77 Näringslivets Regelnämnd (2011b).
78 Näringslivets Regelnämnd (2011a).
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Diskussion
Den svenska ekonomin klarar sig idag väl relativt omvärlden. Erfarenheten och forskningen pekar på att den goda utvecklingen inte
är en slump, utan snarare resultatet av ett långsiktigt arbete med att
sedan början av 1990-talet kontinuerligt öka graden av ekonomisk
frihet. Avregleringar och sänkt skattebörda har gynnat näringslivets
tillväxtförmåga.
Samtidigt tycks reformviljan ha avstannat i svensk politik, framförallt
när det kommer till att utveckla företagarlinjen. Det är en utveckling
som Sverige i förlängningen kan förlora mycket på. Tidigare fördes
en politik i Sverige som starkt hämmade företagens villkor, genom
höga skatter, en rigid arbetsrätt och krångliga regleringar.
Trots de förbättringar som skett sedan början av 1990-talet kvarstår
mycket av dessa hinder i vägen för företagande och tillväxt. Därför
finns goda skäl att fortsätta det långsiktiga reformarbetet.
Tydligare fokus på en företagarlinje, som medför att förutsättningarna till nyföretagande samt tillväxt i de befintliga företagen förbättras, kan i kombination med en arbetslinje, som ökar incitamenten till
arbete, på allvar minska det omfattande utanförskap som finns i Sverige. För att nå dit är det viktigt att reformera den stelbenta arbetsrätt
som idag leder till att det blir riskabelt för företagen att anställa.
Att Sverige behöver förbättra företagsklimatet är välkänt bland experter, ledande politiker samt företagarna själva. Ändå sker relativt
lite. Det finns närmast en känsla inom politiken att reformer låter bra
i teorin, men är desto svårare att faktiskt genomföra. Med tanke på de
stora framgångar som Sverige haft med tidigare reformarbete sedan
början av 1990-talet är inställningen minst sagt märklig.
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Som denna rapport illustererar kan vi lära oss mycket av andra reformorienterade länder i omvärlden. Det omfattar förstås Sydkorea,
Kanada och Mexiko som närmare studerats i denna rapport, men
självklart kan också andra länder bidra med viktiga läxor. Sex konkreta lärdomar som politikerna i Sverige kan dra från dessa länder är:
1. Att skapa ett tydligt mandat till förändring för de experter som studerar möjligheterna till att skapa ett bättre företagsklimat. Sydkorea
har på kort tid genomfört dramatiska förbättringar av företagsklimatet, genom att den nya regeringen tagit till sig läxorna från ett nystartat råd för stärkt konkurrenskraft. I Sverige tillsattes på samma sätt
ett Globaliseringsråd som kom med många konstruktiva lösningar,
men rådets lösningar omsattes inte i reella förbättringar, vilket lett till
att företagarpolitiken stagnerat i Sverige. Än idag finns goda möjligheter att ta fasta på Globaliseringsrådets rekommendationer, och
utifrån dem förbättra förutsättningarna för ett växande näringsliv.
2. Att baka in smidiga mekanismer för regelförenklingar i lagstiftningen. Det finns en omfattande medvetenhet i Sverige, liksom i
många andra länder, om behovet att sänka företagens regelbörda.
Ändå har regeringen inte lyckats nå sina ambitioner på detta område.
I Sydkorea lyckades regeringen dock att snabbt avskaffa ca 600 av
totala 5 200 lagar som reglerade företagandet, liksom 3 500 administrativa regler. Framgångarna blev möjliga tack vare solnedgångsklausuler, som innebär att lagar som inte förnyas efter en viss tid smidigt
kan avskaffas. Liknande klausuler behövs också inom svensk lagstiftning, för att motverka tendensen att det är lättare att införa än att
avskaffa lagar och regler.
3. Att det lönar sig att reformera såväl det vi är sämre än omvärlden
på, likväl som det vi redan är bra på. I Kanada har politiken varit
fokuserad på att sänka företagens skattebelastning, förenkla regelbördan och skapa en mer liberal arbetstmarknadslagstiftning. Reformerna har lönat sig väl och har banat väg för en god samhällsutveckling,
trots att landet redan innan utmärkte sig väl på alla dessa områden. I
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Sverige är behovet av liknande reformer ännu större, då framförallt
arbetsmarkadslagstiftningen och skattesystemet är betydligt mindre
företagarvänligt jämfört med i Kanada. Men vi kan också lära oss
läxan av Kanada att även förbättra det vi redan rankas bättre på än
många andra länder, som exempelvis bygglov.
4. Att det finns en tydlig synergieffekt mellan arbetslinje och företagarlinje. Kanada har lyckats väl med målsättningen att kombinera en
god välfärd med lågt utanförskap och relativt låga skatter. Detta har
varit möjlig tack vare reformer inriktade på arbetslinje så väl som
företagarlinje. I Sverige skulle förutsättningen att minska utanförskapet tydligt förbättras ifall större fokus lades på att förbättra företagens
möjligheter att växa, samt att våga anställa. Detta bör inte ses som ett
alternativ, utan komplement, till arbetslinjen.
5. Företagslotsar och andra former av one-stop shops kan lyfta företagandet. Mexiko lyckades med en övergång från tidskrävande och
krångliga system för registrering av företag till ett smidigt och snabbt
system, genom att liberalisera lagstiftningen men också införa möjligheten för företagare att vända sig till samma plats för att hantera
en rad olika myndighetsärenden. Denna form av one-stop shops har
visat sig vara en stor framgång också i andra länder, och har redan
börjat införas i svenska kommuner i form av företagslotsar. Det finns
goda skäl att vidare utveckla systemet med företagslotsar i både kommuner och myndighetsvärlden. Inte minst är det viktigt med företagslotsarna som har specialkompetens i komplicerade frågor som
miljötillstånd. Eventuellt kan denna uppgift oursourcas till privata
utförare.
6. Garantier om handläggningstider minskar ledtider och osäkerhet.
En annan ingrediens bakom framgångarna i Mexiko var att regeringen tydligt fokuserade på hur lång tid det skulle krävas för att hantera
ärenden som exempelvis att starta upp ett företag. I Sverige kan vissa
ärenden, som miljöprövningar och bygglov, ta riktigt lång tid. Dessutom finns stora lokala variationer inom landet. Ett sätt att lösa dessa
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väntetider är att införa garantier om handläggningstider. Kommuner,
länsstyrelser och statliga myndigheter kan då utlova företagare att
tillstånd som sökes på rätt sätt kommer att hanteras inom en viss tid.
Detta sparar inte bara tid och pengar för företagarna, utan gör också
att de inte behöver dras med lika stor osäkerhet och bättre kan planera sin framtida verksamhet.
Förhoppningsvis kan de konkreta råd som disktuerats i denna rapport, och som visat sig fungera väl i andra delar av världen, realiseras
i form av företagarvänliga reformer i Sverige. Att faktiskt ta en god
idé från planeringsstadiet till ritbordet för ny lagstiftning är ibland
komplicerat. Därför är det bra att de politiker och tjänstepersoner
som intresserar sig för dessa reformer kan vända sig till länder där de
under senare år införts, för att dra lärdom av inte bara fördelarna med
reformerna utan också processen att införa dem.
Om den goda utveckling som vi idag ser i Sverige ska fortsätta också
framöver finns stort behov av en konstruktiv företagarlinje. Denna
rapport har lyft fram ett antal viktiga reformer, som berör centrala
aspekter såsom regleringsbördan, byråkratiska ledtider samt företagens skattebörda. Sverige har mycket att tjäna på att införa liknande
reformer, men också mycket att förlora på en stagnerande utveckling
där företagarpolitiken drivs utan visioner. Framtiden väntar, som det
heter, inte.
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Vi hoppas att denna rapport ger de svenska
politikerna och regeringen insikten att den enda
framkomliga vägen för att minska arbetslösheten
och säkra välfärden är att satsa offensivt med
skattelättnader, regelförenklingar och minskade
risker i företagandet för små och medelstora
företag. Rapporten lyfter fram sex konkreta
lärdomar om hur företagarvänliga reformer kan
realiseras i Sverige, med utgångspunkt i framgångsreformer i Sydkorea, Tyskland och
Mexiko”
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